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Rhif Cyngor / Advice No.:  Y19/001172 27-Aug-2019

Ymholiad / Enquiry: Dymchwel stablau presennol a chodi stablau newydd ynghyd a chodi adeilad 
marchogaeth dan do a milodfa / Demolish existing stables and erect new stables 
together with erecting an indoor riding area and new menagerie

Lleoliad / Location: Swn y Mor, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, Gwynedd, LL551TS

Annwyl Syr / Fadam,

GWASANAETH RHOI CYNGOR CYN CYFLWYNO CAIS
Cyfeiriaf at eich ymholiad diweddar cyn cyflwyno cais a'r manylion a gyflwynwyd parthed yr uchod.   Mae'r 
wybodaeth isod yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gennych ac fe'i rhoddwyd yn unol â chanllaw Cyngor 
Gwynedd ar gyngor cyn cyflwyno cais. 

1. Disgrifiad o’r cynnig 

Dymchwel stablau presennol a chodi stablau newydd yn eu lle ynghyd a chodi adeilad ar gyfer hyfforddi ac 
ymarfer marchogaeth a darparu ménage newydd.

2. Hanes cynllunio perthnasol y safle;

C12/0995/20/LL: CAIS OL-WEITHREDOL AR GYFER CODI STABL YNGHYD A DARPARU LLAWR 
CALED - Caniatáu 30/08/12 

C10A/0310/20/LL : ADEILADU STABLAU, MYNEDFA NEWYDD, RHODFA A MAN MARCHOGAETH 
–  Caniatáu 19/08/10

3. Cyfyngiadau cynllunio; 

Mae'r safle y tu allan i unrhyw ffin ddatblygu fel y diffiniwyd gan Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn (CDLl)  

Mae’r safle oddeutu 80m o Adeilad Rhestredig Gradd 2 (Eglwys Santes Fair) 
Mae’r safle oddeutu 800m i’r de o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn
Mae Ardal Gadwraeth Arbennig Y Fenai a Bae Conwy 200m i’r gogledd
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4. Cysylltiadau priodol gyda sefydliadau neu fudiadau eraill, er mwyn eich galluogi i gysylltu â nhw’n 
uniongyrchol cyn i chi gyflwyno ceisiadau; . 

Uned Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd: bioamrywiaeth@gwynedd.llyw.cymru

5. Polisïau a chanllawiau cynllunio perthnasol;

Polisïau Llywodraeth Cymru
Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10, 2018

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)
Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009) 

Polisïau Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 
           
 PS 1: Yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig
 ISA 4: Diogelu mannau agored presennol
 CYF 6 : Ailddefnyddio ac addasu adeiladau gwledig neu uned breswyl ar gyfer defnydd busnes neu adeiladu 

unedau newydd ar gyfer busnes / diwydiant
TRA 2: Safonau parcio
TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

         PCYFF1: Ffiniau Datblygu
 PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu
           PCYFF 3: Dylunio a siapio lle
 PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu
 PS 19 : Gwarchod a lle bo’n briodol gwella’r amgylchedd naturiol

PS 20 : Cadw a ble fo'n briodol gwella asedau treftadaeth
AMG 1 : Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 

 
6. Gwybodaeth ynghylch goblygiadau cynllunio posib;

Dim

7. Crynodeb ysgrifenedig anffurfiol, diragfarn, o farn y Swyddog Achos.

Cyffredinol

Rhaid ystyried pob cais cynllunio yn unigol yng nghyd-destun y cynllun datblygu perthnasol ac unrhyw 
ystyriaethau cynllunio eraill.  Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl) fel y 
cynllun datblygu ar gyfer yr ardal hon.  

Y prif bolisi perthnasol ar gyfer ystyried y cynnig hwn yw polisi CYF 6 y CDLl ac fe ail-adroddir rhannau 
perthnasol y polisi hwnnw isod gyda sylwadau swyddog cynllunio yn asesu’r cynnig penodol hwn.

POLISI CYF 6: AILDDEFNYDDIO AC ADDASU ADEILADAU GWLEDIG NEU UNED BRESWYL AR 
GYFER DEFNYDD BUSNES NEU ADEILADU UNEDAU NEWYDD AR GYFER BUSNES/ DIWYDIANT
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Caniateir cynigion i drosi adeiladau gwledig ar gyfer defnydd busnes neu addasu uned 
breswyl er mwyn caniatáu gweithio o adref neu unedau newydd ar gyfer diwydiant neu 
fusnes, os gellir cwrdd gyda’r meini prawf canlynol:

Sylw
Derbynnir bod y cynnig hwn ar gyfer adeiladau newydd at ddefnydd busnes yng nghefn gwlad ac felly, o 
gwrdd a meini prawf y polisi, bod egwyddor y cynnig yn dderbyniol.

1. Bod graddfa a natur y datblygiad yn dderbyniol o ystyried ei leoliad a maint yr adeilad dan 
sylw;

Sylw
Mae’r adeiladau arfaethedig yn sylweddol iawn eu maint, gyda chyfanswm o 2297m2 o arwynebedd llawr, ac 
mae’r lleoliad yn un sensitif o safbwynt tirwedd gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn llai 
na chilomedr i ffwrdd, adeilad rhestredig Gradd II o fewn 100m, a’r Fenai a’i lannau’n boblogaidd iawn o 
safbwynt eu defnydd cyhoeddus. Wedi dweud hynny, derbynnir bod y datblygiadau presennol sydd ar y safle 
yn eithaf cuddiedig o fannau cyhoeddus o fewn Gwynedd, ni fyddai’r adeiladau bwriedig yn arbennig o uchel 
ac fe fyddai’r dyluniad a gorffeniadau’n ymdebygu i adeiladau amaethyddol cyffredin. 

Er mwyn galluogi asesiad llawn o effaith weledol posibl y datblygiad fe fyddai angen i unrhyw gais cynllunio 
gynnwys Asesiad Tirwedd ac Effaith Gweledol (Landscape and Visual Impact Assessment) gan arbenigwr 
cymwys a fyddai’n edrych ar yr effaith weledol o wahanol welfannau gan gynnwys o Ynys Môn ac o’r Fenai. 
Fe ddylai hyn hefyd cynnwys effaith weledol posib y ménage ar y dirlun.  

2.  Na fyddai’r datblygiad yn arwain at ddefnydd a fyddai’n gwrthdaro a defnyddiau 
gerllaw neu yn arwain at gael effaith ar hyfywedd defnyddiau cyffelyb gerllaw;

Sylw
Nid oes gwybodaeth manwl wedi ei chyflwyno hyd yma ynghylch natur y gweithgareddau a fwriedir ar y 
safle. Tra bod datganiad yr ymgeisydd yn sôn am roi gwersi marchogaeth i bobl ifanc lleol, mae hefyd yn 
trafod y posibilrwydd o gynnig cyfle ar gyfer sioeau mawr. Gall natur yr hyn fydd yn digwydd ar y safle gael 
sgil effeithiau gwahanol iawn ar fwynderau’r ardal leol. Os mai nifer cyfyngedig o bobl bydd yn defnyddio’r 
cyfleuster ar gyfer gwersi mae’n debygol mai bach iawn fyddai’r effaith, fodd bynnag os bwriedir cynnal 
digwyddiadau sylweddol yn rheolaidd ar y safle fe fyddai’r oblygiadau, a’r ystyriaethau cynllunio,  yn 
wahanol iawn.

Er mwyn galluogi rhoi ystyriaeth lawn i’r holl oblygiadau fe ddylai unrhyw gais cynllunio gynnwys Cynllun 
Busnes bras yn cynnwys manylion am natur y gweithgareddau fydd yn digwydd ar y safle gan gynnwys faint 
o gwsmeriaid y disgwylir (yn rheolaidd a’r uchafswm) a’r cyfnodau a ddisgwylir i’r gwahanol weithgareddau 
ddigwydd. 

Ymgynghoriadau

Fe ymgynghorwyd gyda sawl corff cyhoeddus er mwyn cael eu barn cychwynnol ar y datblygiad ac mae eu 
hymatebion isod :

Uned Trafnidiaeth

“Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriadaf roi argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad 
arfaethedig yn cael effaith andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig.”

Llywodraeth Cymru – Gwasanaeth Trafnidiaeth
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“Nid oes gan Lywodraeth Cymru, fel Awdurdod Priffyrdd ar gyfer cefnffordd yr A487, unrhyw sylwadau 
ynghylch y cynnig hwn.”

Cyngor Sir Ynys Môn

“The site is situated along the Menai Strait and the proposed building visible from public viewpoints such as 
the Wales Coast Path within the Ynys Môn AONB.

Images indicate that site slopes down to Menai Strait and the proposed building would be located behind and 
above the current dwelling at Swn y Mor. Swn y Mor is a visible and notable development from the AONB, 
prominent on the shores of the Menai Strait. It is set among a range of historical (St. Mary’s) and more 
modern (Plas Menai) developments which are visible, but less prominent from Ynys Môn .

Policy Considerations – landscape

AMG 1: AONB Management Plans – the Ynys Môn AONB states:
CCC 3.1 All development proposals within and up to 2Km  adjacent to the AONB will be rigorously assessed to 
minimise inappropriate development which might damage the special qualities and features of the AONB or 
the integrity of European designated sites.
CCC 3.2 All new developments and re-developments within and up to 2Km adjacent to the AONB will be 
expected to adopt the highest standard of design, materials and landscaping in order to enhance the special 
qualities and features of the AONB. Proposals of an appropriate scale and nature, embodying the principles of 
sustainable development, will be supported.
https://www.anglesey.gov.uk/documents/Docs-en/Countryside/Anglesey-AONB-Management-
Plan-2015-–-2020.pdf

Main considerations landscape:

The proposal would not have direct effects on the Ynys Môn AONB; however there are potential effects on
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expansive views (AONB special quality) from the Ynys Môn coast.

The proposed building and manège is set perpendicular to the slope indicating a degree of cut and fill. This 
could generate a change in local topography enhancing the site’s prominence.

The outdoor arena will not be lit; however there is potential for some light spill from the building through the 
roof lights, and wooden cladding (depending on the detailing). Roofing material is proposed to be grey – 
which is more prominent than darker colours.

We recommend that a full application (should one be submitted) consider visual effects from public viewpoints 
on the Ynys Môn AONB. The current plans and drawing indicate that there would be some adverse effects on 
coastal views.

A proposal would need to consider measures to reduce the degree of:
 Degree of cut and fill
 Light spill
 Building colour and finish”

Uned Bioamrywiaeth

“Bydd y cynnig hwn angen y canlynol:
• Asesiad effaith ecolegol
• Arolwg rhywogaethau gwarchodedig (ystlumod ac adar sy’n nythu) ar gyfer unrhyw adeiladau
• Cynllun gwella bioamrywiaeth

Dylai'r adroddiad ecolegol ystyried ACA Culfor Menai a Bae Conwy a'r rhywogaethau a'r cynefinoedd a 
restrir o dan adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.”

Cyfoeth Naturiol Cymru

“Rydym yn nodi bod y materion canlynol yn berthnasol i'r datblygiad arfaethedig ac yn awgrymu bod yr 
ymgeiswyr yn ystyried y rhain ymhellach cyn cyflwyno unrhyw geisiadau cynllunio: 

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop 

Rydym yn eich cynghori i gysylltu â'ch ecolegydd i drafod a chytuno ar gwmpas unrhyw arolygon gofynnol o 
rywogaethau a warchodir (ystlumod) i gefnogi unrhyw gais cynllunio. 

Cyfeiriwn at ein wefan am ragor o wybodaeth. 

Safleoedd a Warchodir 

Mae’r safle o fewn 200 metr i Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Y Fenai a Bae Conwy. 

Ardal Cadwraeth Arbennig 
Rydym yn eich atgoffa eich bod yn Awdurdod Cymwys at ddibenion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2017. Gan hynny, ni ddylech gytuno ar unrhyw gynllun neu brosiect oni bai eich bod yn sicr na 
fydd yn cael effaith negyddol ar Ardal Cadwraeth Arbennig. 

Dylech gynnal prawf o'r effaith arwyddocaol debygol ar gyfer yr Ardal Cadwraeth Arbennig, sy'n ofynnol o 
dan Reoliad 63 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017. Mae'r prawf hwn yn berthnasol i'r 
effeithiau ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig gan y gwaith arfaethedig – naill ai ar ei ben ei hun neu mewn 
cyfuniad â chynlluniau a phrosiectau eraill. 

Os yw'r prawf yn dod i'r casgliad bod effaith arwyddocaol yn debygol, yna bydd asesiad priodol o effeithiau'r 
gwaith arfaethedig ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig yn ofynnol – naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad 
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â chynlluniau neu brosiectau eraill. Byddem yn gallu cynorthwyo â'r asesiad hwnnw yn rhinwedd ein rôl fel y 
corff cadwraeth natur statudol o dan y rheoliadau uchod. 

Draenio budr 
Rydym yn cydnabod bod angen i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, cyn penderfynu ar gais cynllunio, fod yn fodlon 
bod y trefniadau draenio budr yn addas. 

Rydym yn eich cyfeirio at y dull hierarchaidd o ddraenio budr a'r gofynion ar gyfer asesiad draenio preifat a 
ddisgrifir ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC) a Chylchlythyr 008/2018 y Swyddfa Gymreig (gofyniad 
cynllunio mewn perthynas â defnyddio carthffosiaeth heblaw'r prif garthffos gan gynnwys tanciau septig 
mewn datblygiad newydd). 

Dylai'r ymgeisydd fod yn ymwybodol, os oes gan yr eiddo danc septig neu waith trin carthion pecyn, ei bod yn 
ofyniad cyfreithiol bod y gollyngiad wedi'i gofrestru gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Yn amodol ar fodloni 
meini prawf penodol, mae'n bosibl y gall yr ymgeisydd gofrestru ar gyfer eithriad. Fodd bynnag, os na 
fodlonir y meini prawf hyn, dylid cael trwydded amgylcheddol gennym. 

Gallai perchennog fod yn gymwys am eithriad yn hytrach na thrwydded amgylcheddol, lle: 
• Mae elifion carthion wedi'u trin yn cael eu gollwng i afon, nant, aber neu'r môr ac mae'r cyfaint yn 5 metr 
ciwbig y dydd neu lai; neu 
• Caiff elifion carthion eu gollwng i ddŵr daear drwy faes draenio neu system ymdreiddio ac mae'r cyfaint yn 
2 fetr ciwbig y dydd neu lai. 

Rydym yn argymell bod yr ymgeisydd yn cynnal profion mandylledd i asesu addasrwydd y tir ar gyfer suddfan 
dŵr. 

Rydym yn eich cyfeirio at ein gwefan am  gyngor pellach: https://naturalresources.wales/permits-and-
permissions/water-discharges-and-septic-tanks/?lang=cy 

Rheoli’r Amgylchedd 
Dylid lleoli unrhyw storfa tail ar arwyneb anhydraidd o leiaf 10m i ffwrdd o unrhyw gwrs dŵr neu ffynnon. 
Dylid taenu tail yn unol â chod ymarfer amaethyddol da MAFF ". 

Rhaid i unrhyw ddeunydd cloddio gwastraff neu wastraff dymchwel, neu adeiladu a gynhyrchir yn ystod y 
datblygiad gael ei waredu mewn modd boddhaol, yn unol â’r gofynion dyletswydd gofal dan adran 34 Deddf 
Diogelu’r Amgylchedd 1990. Dylid cludo’r gwastraff trwy ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig, a hynny 
i safleoedd sydd â thrwyddedau neu eithriadau priodol. Dylid cadw nodiadau trosglwyddo ar gyfer pob llwyth 
am ddwy flynedd o leiaf. 

Rhaid i'r gwaith o fewnforio gwastraff anadweithiol i'r safle i'w storio neu ei ddefnyddio wrth adeiladu, 
cynnal a chadw neu wella, er enghraifft, priddoedd craidd, fod wedi'i gofrestru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru 
o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 a chydymffurfio ag amodau'r drwydded 
berthnasol. Dylid nodi bod cofrestru rhai gweithgareddau eithriedig ar gyfer defnyddio deunydd gwastraff ar 
gyfer gwaith perthnasol yn gofyn am gyfnod ymgynghori o 25 diwrnod gwaith. Mae hyn er mwyn caniatáu 
asesu, penderfynu ac awdurdodi cyn cychwyn unrhyw weithgaredd a awdurdodir o dan y drwydded berthnasol 
gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. 

Rhaid i'r ymgeiswyr leihau afliwiad i'r cwrs dŵr o’r gwaith adeiladu. Dylid trin dŵr siltiog, naill ai trwy 
ddefnyddio lagwnau gwaddodi neu danciau, neu drwy ei ollwng dros ardal laswelltog. Ar gyfer gwaith mewn 
sianeli afon, argymhellir defnyddio argaeau coffr, i gadw dŵr rhag mynd i mewn i'r ardal waith. Rhaid cadw 
croesfannau afonydd yn rhydd rhag dyddodion llaid neu lwch. Rhaid cadw storfeydd olew a chemegau i ffwrdd 
o'r cwrs dŵr, ar sylfaen anathraidd, o fewn bwnd ac wedi'u gwneud yn ddiogel. Rhaid cadw defnyddiau 
amsugno neu becyn gollyngiadau addas ar y safle i'w defnyddio mewn argyfwng. Dylid hysbysu Cyfoeth 
Naturiol Cymru ar unwaith am ddigwyddiad o'r fath. Rhaid rheoli'r gwaith o ddefnyddio a golchi peiriannau 
cymysgu sment a chaeadu concrid a sment gwlyb yn ofalus er mwyn lleihau'r risg o unrhyw ddefnydd yn mynd 
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i mewn i'r cwrs dŵr. Argymhellir yr ymgeisydd i ddilyn y canllawiau o fewn Canllawiau i Atal Llygredd 5 
"Gweithiau a gwaith cynnal a chadw mewn dŵr neu'n agos iddo": 
http://www.netregs.org.uk/media/1415/gpp-5-works-and-maintenance-in-or-near-water.pdf 

Sylwer fod y farn a fynegir yn y llythyr hwn yn ymateb i ymholiad cyn-gynllunio yn unig. Hyderwn y bydd y 
sylwadau hyn yn ddefnyddiol ond ni ddylent osod cynsail ar gyfer unrhyw ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn y dyfodol i unrhyw gais ffurfiol am ganiatâd cynllunio neu ganiatâd cyfreithiol arall. Bydd ceisiadau o’r 
fath yn cael eu hasesu yn seiliedig ar yr wybodaeth a gyflwynwyd a rheoliadau a fydd yn berthnasol yr adeg 
honno. Mae’r manylion a geir yn y llythyr hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael hyd yma. 

Dylid tynnu sylw ymgeiswyr at y ffaith, mai eu cyfrifoldeb hwy yw sicrhau eu bod yn cael y trwyddedau/
caniatâd sy’n berthnasol i’w datblygiad, yn ogystal â chaniatâd cynllunio.”

Casgliadau

Tra bod yr egwyddor o ddatblygu ac ehangu’r busnes ar y safle hwn yn dderbyniol dan bolisïau’r Cyngor fe 
fyddai llwyddiant unrhyw gais cynllunio’n ddibynnol i raddau helaeth ar asesiad o effaith weledol y 
datblygiad a’r niwed posibl i’r dirwedd. Yn ogystal, fe fydd yn hollbwysig sefydlu union natur y 
gweithgareddau fydd yn digwydd ar y safle fel bod modd asesu’r effeithiau posibl ar fwynderau’r ardal ac 
unrhyw sgil-effeithiau ehangach ar ystyriaethau megis trafnidiaeth.

Datblygiad mawr

Er mis Awst  2016, mae wedi bod yn ofynnol yng Nghymru i bob datblygiad arfaethedig a’i ddiffinnir fel 
“Mawr” gael Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio statudol 28 diwrnod a chynhyrchu Adroddiad Ymgynghori Cyn 
Ymgeisio i'w gyflwyno gyda'r cais. Mae ceisiadau sy'n ymwneud ag adeiladau sydd â llawr gros o fwy na 
1999m2 yn cael eu hystyried yn Ddatblygiadau Mawr “Mawr” ac o'r herwydd dylid dilyn y weithdrefn a 
ddisgrifir yn y ddogfen ar y ddolen hon cyn cyflwyno unrhyw gais.

8. Y ffi cynllunio a'r wybodaeth angenrheidiol i ddilysu cais cynllunio;   

Mae ffurflenni cais cynllunio ar gael ar wefan ar wefan Ceisiadau Cynllunio Cymru: 

Ffi cynllunio - £11,780 (£380 am bob 75m2 o arwynebedd llawr newydd – neu ran ohono)
Ffurflenni cais wedi'i llenwi am Ganiatâd Cynllunio Llawn 
Cynlluniau fel y disgrifiwyd ar y ffurflenni ac yn y nodiadau canllaw sy'n atodol 

Dogfennau cefnogol ychwanegol
• Asesiad Tirwedd ac Effaith Gweledol 

• Adroddiad o’r Ymgynghoriad Cyn-Cyflwyno Cais

• Datganiad Dyluniad a Mynediad

• Asesiad effaith ecolegol

• Arolwg rhywogaethau gwarchodedig (ystlumod ac adar sy’n nythu) ar gyfer unrhyw adeiladau 
sydd i’w dymchwel

• Cynllun gwella bioamrywiaeth 

• Cynllun Busnes Bras

    

Gwefan / Web site: www.gwynedd.llyw.cymru
E-bost: Cynllunio@gwynedd.llyw.cymru 
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Ffôn / phone: 01766 771 000
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Noder: Nid yw’r uchod yn rhoddi  hawl  Cynllunio ffurfiol, dim ond darparu barn anffurfiol  ynglŷn â’ch 
ymholiad a ble’n briodol  yn rhoi cyngor ar sut i  sicrhau fod eich cais Cynllunio yn  ddilys / Note: The above 
information does not provide formal planning consent, and offers an informal opinion regarding your enquiry and 
where relevant provides advice on how to ensure that your planning application is valid.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully

RHEOLWR CYNLLUNIO / PLANNING MANAGER

YMWRTHODIAD / DISCLAIMER
Rhoddir unrhyw farn neu safbwynt a fynegir yn ddidwyll, ond heb ragfarnu’r ystyriaeth a roddir i gais 

cynllunio. Ni all cyngor a ddarparwyd cyn gwneud cais glymu’r awdurdod cynllunio lleol i ddeilliant penodol. 
Pan gyflwynir cais cynllunio ffurfiol ni ellir gwneud y penderfyniad terfynol hyd nes bod y Cyngor wedi 

ymgynghori â phobl leol, ymgynghoreion statudol ac unrhyw barti arall â diddordeb.   Yn unol ag Adran 38(6) 
o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, byddwn yn penderfynu ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu, 
oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall.  Hefyd, dylech fod yn ymwybodol na all swyddogion 

warantu'r penderfyniad ffurfiol terfynol a wneir ar gais.

Any views or opinions expressed are given in good faith, without prejudice to the consideration given to any 
planning application. Any pre-application advice provided does not bind the local planning authority to any 
specific outcome. When a formal planning application is submitted, the final decision cannot be made until 

the Council has consulted with local people, statutory consultees and any other interested parties. In 
accordance with Section 38(6) of the Planning and Compulsory Purchase Act 2004, we will determine 

applications in accordance with the Development Plan, unless material considerations indicate otherwise. 
You should also be aware that officers cannot guarantee the final formal decision made on an application.

Mae gan Dŵr Cymru ran allweddol i'w chwarae yn y broses datblygu a chynllunio a byddem yn annog pob datblygwr 
i ymgysylltu â hwy mor fuan â bo modd er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y broses 
gynllunio/adeiladu. I gynorthwyo, mae Dŵr Cymru yn gweithredu gwasanaeth cynllunio ymlaen llaw er mwyn asesu 
effaith y datblygiad arfaethedig. Darperir ymateb ysgrifenedig yn cynghori p'un a allai'r rhwydwaith/rhwydweithiau 
carthffos lleol, rhwydwaith/rhwydweithiau dŵr yfed a Gweithiau Trin Dŵr Gwastraff gefnogi'r cynnig ai peidio, a 
fydd angen darparu cyflenwad dŵr a/neu garthffosydd oddi ar y safle ac a oes unrhyw gyfarpar wedi'i leoli o fewn y tir 
yr hoffech ei ddatblygu, a'r gofynion ar gyfer y cyfarpar hwn. Darperir y gwasanaeth hwn am ffi o £149 + TAW a 
gellir ei gyflwyno drwy'r ffurflen ymholi ar-lein ar http://www.dwrcymru.com/en/Developer-Services. Gellir cael 
gwybodaeth bellach gan y tîm ymroddedig o swyddogion cynllunio yn Dŵr Cymru ar 0800 917 2652.

Dŵr Cymru Welsh Water has a key role to play in the development and planning process and we would  encourage all 
developers to engage with them as early as possible in order to address any issues that  may arise during the planning/
construction process. To assist, Dŵr Cymru operates a pre-planning service in order to assess the impact  of the 
proposed development. A written response will be provided advising whether the local sewer network(s), potable 
water network(s) and Waste Water treatment  Works can support the proposal, whether off-site water mains and/or 
sewers will need to be provided and whether there are any apparatus located within the land you wish to develop and 
the requirements for these apparatus. This service is provided for a fee of £149+ VAT and can be submitted via the 
online enquiry form at  http://www.dwrcymru.com/en/Developer-Services. Further information can be obtained 
from the dedicated team of planning officers at Dŵr Cymru on 0800 917 2652.
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